Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 12.06.2020 по 19.06.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
8
1
8
Не з вини:
3
0
6
ВСЬОГО:
11
1
14
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
3
0
0
ВСЬОГО:
3
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
2
1
7
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
1
7
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
6
4
1
- наїзди на
5
4
1
сторонніх осіб
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
5
0
0
- пожежі
3
0
0
ВСЬОГО:
11
4
1
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано

Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (аварійна
ситуація)
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

1

14.06.2020
21:27

На проспекті
Богоявленський, у
м. Миколаєві

2

15.06.2020
12:08

На вул. Балакірєва у
м. Харкові

3

15.06.2020
16:10

На вул. Шолом
Алейхема
у м. Чернівці

4

На перехресті
проспекту
11.06.2020
Центрального та вул.
09:00
6-ї Слобідської у м.
Миколаїв

5

12.06.2020
14:20

На вулиці Горького
у м. Сумах

6

0

0

1

0

0

1

0

0

8

0

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт
Водій автобуса РУТА-25, здійснюючи перевезення 5
пасажирів за міським маршрутом № 1, допустив наїзд
(переїзд) на велосипедиста, який перебував у лежачому
положенні на проїжджій частині
Водій легкового автомобіля Hyundai-Accent (неліцензований)
не впорався з керуванням та допустив наїзд на стоячий
автобус І-ВАН A07A1, водій якого знаходився на зупинці
громадського транспорту без пасажирів та здійснював
регулярні перевезення за міським маршрутом № 277е «пров.
Балакірєва (Лікарня швидкої невідкладної допомоги) – вул.
Євгена Котляра (Південний вокзал)»
Водій автобуса БОГДАН-А092, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 24 «м-рн. Ленківці – вул.
Сторожинецька», через технічну несправність транспортного
засобу не впорався з керуванням та допустив зіткнення з
опорою лінії електропередач

Велосипедист від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди

1-1-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

4 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-4 З вини

Водій автобуса IVECO-DAILY 35.C13, здійснюючи
перевезення 16 пасажирів за міським маршрутом № 75, не
переконався в безпечності, розпочав рух та допустив наїзд на
пішохода

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 15, не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Hyundai-Accent

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

6

7

16.06.2020
04:50

16.06.2020
17:54

8

16.06.2020
18:10

9

17.06.2020
13:40

10

17.06.2020
13:50

11

18.06.2020
09:15

12

18.06.2020
12:30

13

18.06.2020

На 132 км.
автодороги Н-11
в м. Кривий Ріг,
Дніпропетровської
області
На 200 км а/д М-21
«ВиступовичіЖитомир- МогилівПодільський»,
у с. Реч,
Бердичівського
району,
Житомирської обл.
На перехресті
вулиць Троїцької та
Космонавтів у м.
Миколаєві.

Водій легкового автомобіля DAEWOO-LANOS не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив зіткнення з
автобусом ПАЗ 4234, водій якого рухався в попутному
напрямку без пасажирів за маршрутом Широк-Кривий Ріг

Водій та 3 пасажири
легкового автомобіля,
а також водій
автобуса отримали
травми

1-0-5 Не з вини

Водій вантажного автомобіля RENAULT-22, 2001 р.в.,
(неліцензований), не дотримався безпечної дистанції та
швидкості руху допустив зіткнення з вантажним автомобілем
MAN-TGX-26.440 (нерезидент) водій якого теж не
дотримався безпечної дистанції та швидкості руху допустив
попутне зіткнення з легковим автомобілем, що зупинився
перед пішохідним переходом

Водій вантажного
автомобіля
RENAULT-22від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди

1-1-0 Нерезидент
(неліцензований)

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пасажир автобуса
ATAMAN А-092Н6
отримала травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

2 пасажира автобуса
отримали травми

1-0-2 З вини

Водій автобуса MERCEDES-BENZ-312 D, рухаючись за
міським маршрутом № 31, без пасажирів, не врахувавши
дорожні обставини, допустив зіткнення з легковим
автомобілем DAEWOO SENS
Водій автобуса ATAMAN-А-092Н4, рухаючись за міським
На вул. Кубанської маршрутом № 242, не впорався з керуванням та здійснив наїзд
України
на стоячий на зупинці громадського транспорту, автобус
у м. Києві
ATAMAN А-092Н6, водій якого здіййснював перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 240
Водій автобуса БОГДАН-А-069.21, 2008 р.в., рухаючись без
пасажирів за міським маршрутом № 41, не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення з
На вул. Калинівській
легковим автомобілем RENAULT-KANGO, який продовжив
у м. Чернівцях.
некерований рух і зіткнувся з легковим автомобілем
DAEWOO-LANOS, який продовжив некерований рух та
зіткнувся з легковим автомобілем TOYOTA-RAV 4.
Водій автобуса АТАМАН-А093, здійснюючи перевезення 10
На вулиці
пасажирів за міським маршрутом № 555 не впорався з
Алматинської
у
керуванням та допустив наїзд на припаркований на правому
м. Києві
по ходу узбіччі легковим автомобілем TOYOTA-COROLLA
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 6
На вулиці Ушакова пасажирів за міським маршрутом № 17 допустив наїзд на
у м. Херсоні
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги
у невстановленому для цього місці.
На 104 автодороги Водій
вантажного
автомобіля
МАN-TGL-12.250,

Пішохід отримав
травму та був
доставлений до
лікарні
6 осіб отримали

1-0-1 Не з вини
1-0-6

16:50

Н-16 Золотоноша Черкаси - Сміла –
Умань,
Черкаської обл.
На вул. Весняній
у м. Харкові

1

12.06.2020
13:40

2

18.06.2020
07:20

На вулиці Великої
Бердичевської
у м. Житомирі

3

18.06.2020
14:40

На вулиці
Полтавський шлях
у м. Харкові

12.06.2020
18:20

1

13.06.2020
13:30
2

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Крути
– Ніжин

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
колійний пост 237
км – Милашенкове.

(неліцензований), не впевнившись в безпечності свого
травми
маневру, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Renault-19, який рухався в
зустрічному напрямку
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ГЛ 500
внаслідок порушення правил маневрування скоїв зіткнення з
трамваєм TАТРA-T3, водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 26 «Лісопарк – Південно- Постраждалі відсутні
Східна», з подальшим зіткненням з легковим автомобілем
ЛЕНД РОВЕР Діскавері та легковим автомобілем АКУРА
МДІКС.
Водій легкового автомобіля ДЕУ-ЛАНОС не дотримався
безпечного інтервалу руху і допустив дотичне зіткнення з
Постраждалі відсутні
тролейбусом ЗиУ-9, водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 3
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
Постраждалі відсутні
трамваєм Татра-Т3, водій якого здійснював перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 3
Залізничний транспорт
Поїзд №3103 (ВЛ80 №216) за показанням пристрою КТСМ
722 км «Тривога-1» у 37 рух. од., 1 вісь, ліва сторона, вагон
№95940870 (Україна), о 19.05 прибув на ст. Ніжин для огляду
працівниками ВЧД. Нагрів підтверджено, вагон відчеплено.
Поїзд №3103
Поїзд затримано на 1 год. 35 хв. Під час подальшого
затримано на 2 год. 50
слідування о 20.55 спрацював пристрій КТСМ 769 км на
хв.
перегоні Кобижча – Бобровиця «Тривога-1» у 42 рух. од., 3
вісь, права сторона. О 21.17 поїзд прибув на ст. Бобровиця,
оглядом ТЧМ нагрів підтверджено, вагон відчеплено. Поїзд
відправився о 22.15
Поїзд №3162 (ВЛ80к №727 ТЧ-15 Куп’янськ, ТЧ-5 Полтава,
3077 т, 224 осі) застосував екстрене гальмування на 239 км
ПК8 для попередження наїзду на сторонній предмет (порожня
Затримка поїзда
металева бочка) накладений на колію, з наїздом. При огляді №3162 склала 09 хв.
пошкоджень локомотива невиявлено

Неліцензований

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання в
діяльність

14.06.2020
00:40
3

14.06.2020
20:58
4

15.06.2020
08:08
5

16.06.2020
09:40
6

7

16.06.2020
10:42

16.06.2020
16:13
8

16.06.2020
16:10
9

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Пирятин –
Грабарівка.

Поїзд №4832 (ЧМЕ3 №3342 ТЧ-12 Гребінка) на 771 км ПК4
смертельно травмував стороннього чоловіка, віком приблизно
25 років

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Бистра
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
Здолбунів – Рівне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Бобрик
– Заворичі
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Кегичівка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, перегін
Бершадь – Гайворон
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст. Кибинці

Чергова по переїзду 89 км ПК1 повідомила ДСП про
загорання вагона-рефрижератора на приймально-відправній
колії №3. Працівники ДСНС прибули о 21.10, пожежу
локалізовано о 21.28, ліквідовано о 22.20.
Поїзд №4583 (2М62У №231 ТЧ-7 Ковель) зупинився на 229
км ПК10 (зупиночний пункт «Басів Кут») через розбите
лобове скло камінням кинутим сторонніми особами. При
спробі затримання порушників локомотивною бригадою,
ТЧМ отримав травму – розсічена рана над правою бровою
Поїзд №6908 Київ – Ніжин (ЕР9м №567) на регульованому
без чергового працівника переїзді 803 км смертельно
травмував стороннього чоловіка віком 50 років.
Поїзд №712 Київ – Костянтинівка (HRCS2 №001) на 108 км
ПК6 смертельно травмував стороннього чоловіка.
На переїзді 25 км ПК2 (без чергового працівника, не
обладнаний сигналізацією) при швидкості 10 км/год. сталося
зіткнення поїзда №8502 (ТУ2 №263) з легковим автомобілем
«Мерседес», Травмованих та вини філії немає.
Поїзд №3284 (ВЛ82м №077) зупинено за інформацією
чергового по переїзду 209 км через протікання бензину
(аварійна картка №305, ООН – 1203, клас небезпеки – 3) з 29
за напрямком руху цистерни №73914871 (Білорусь),
призначення ст. Основа. Оглядом ТЧМ виявлено незначне
протікання по штуцеру нижнього зливного клапану,
викликано працівників ПТО і ПКО, які о 17.13 усунули

Смертельно
травмовано сторонню
особу. Поїзд №4832
затримано на 2 год. 30
хв. По впливу
затримано поїзд
№6522 на 1 год. 13 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримки поїздів
немає

1-0-0 Інцидент
Пожежа

Затримка поїзда
склала 00 год. 35 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Смертельно
травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 16 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Смертельно
травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 48 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Втрата вантажу
відсутня. Поїзд
№3284 відправився о
18.00 із затримкою на
1 год. 50 хв.

1-0-0 Аварійна
ситуація

протікання докручуванням зливного клапану
16.06.2020
17:37

На 80 км пк 2
перегону Седнівка –
Бобринець
регіональної філії
«Одеська залізниця»

10

11

17.06.2020
04:25

17.06.2020
05:28
12

17.06.2020
08:50
13

17.06.2020
17:45
14

15

17.06.2020
17:57

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Підгірці
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, перегін ім.
Василя Несвіта –
Сироватка
Регіональна філія
«Південно-західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст.Баришівка.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, перегін
Рогатин – Ходорів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін

Поїзд № 1611 зупинився по причині провисання контактного
дроту (знаходиться в негабариті). Попередня причина –
влучення блискавки в ізолятор та його руйнування під час
зливи

Затримані поїзди:
№ 6042 + 1год. 10 хв.,
№ 1611 + 3 год. 10хв.,
№ 2633 + 2 год. 40хв.,
№ 9507 + 2 год. 40 хв.,
№ 1617 + 3 год. 00 хв.,
№ 6043 + 1 год. 20 хв.,
№ 1621 + 2 год. 30 хв.,
№ 2646 + 2 год. 20 хв.,
№ 2648+ 1 год. 40 хв.,
№ 2652+ 0 год. 50 хв.,
№ 2654 + 0 год. 50 хв.
НП показують зайнятість. О 05.10 ПД-12 виявив пошкоджені
Затримано поїзди:
сторонніми особами на двох дросель-трансформаторах ДТ-0,6 №76 на 44 хв., №792
відкручено кришки, знято мідні обмотки та злито мастило
на 33 хв. Постраждалі
відсутні
Поїзд №3427 (2ТЕ116 №1158 ТЧ-3 Основа) на 80 км ПК3
смертельно травмував стороннього чоловіка
Смертельно
травмовано сторонню
особу
Поїзд №125 Костянтинівка – Київ (ЧС4 №178 ТЧ-1 Київ) на
колії №І застосував екстрене гальмування для запобігання
Затримка поїзда №125
наїзду на сторонню жінку, яка перебігала колію з ручним
склала 13 хв.
візком по службовому переході, з наїздом на ручний візок.
При огляді пошкоджень локомотива не виявлено.
Поїзд №8601 (АС1А №3130, машиніс ПЧ-18 на 92 км ПК3
Травмовано
травмував сторонню жінку, яка прямувала по насипу уздовж
сторонню особу.
колії. Потерпілу поїздом доставлено на ст. Рогатин, де
Поїзд №8601
швидкою допомогою доставлено в Рогатинську центральну
затримано.
районну лікарню.
Поїзд №6030 Фастів – Київ (ЕР9Е №590 РПЧ-8 Фастів,
Поїзд №6030
РПЧМ-8) зупинився на 884 км ПК8 парної колії через
затримано на 00 год.
відкриття кінцевого крану в хвостовому вагоні сторонніми
09 хв.
підлітками
(зачепери).
Працівниками
ВОХР,
які

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність

Васильків – Боярка.
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Регіональна філія
«Придніпровська
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НижньодніпровськВузол.
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Мусіївка.
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Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава,
ст.Кременчук

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя II

супроводжували цей поїзд, двох підлітків затримано. О 18.30
після прибуття поїзда на ст. Київ-Пасажирський, підлітків
передано працівникам поліції
При виконанні маневрової роботи локомотивом вперед ЧМЕ3
№3272 (ТЧ-8 Дніпро) по витягуванню групи із 10 вагонів з
колії №8 сортувально-відправного парка «Б» у напрямку гірки
в районі стрілочного переводу №2 сталося сходження 4 за
напрямком руху критого вагону (Україна, вантаж – Снаряди з
розривним зарядом, ООН - 0169, АК №133) – першою
колісною парою першого візка. О 01.00 надано наказ на виїзд
відновного поїзда ВП-3 ст. Нижньодніпровськ-Вузол.
Працівником ВЧД на колії №4 виявлено провисання проводу
контактної мережі. О 23.37 знято напругу з контактної мережі
колії №4. В 00.05 прибула бригада ЕЧК-45 Гейківка. О 01.10
після огляду виявлено провисання контактної мережі в межах
опор №102-90. О 01.15 дано наказ рух поїздів з опущеними
струмоприймачами по з’їзду №21/23. О 03.12 знято напругу з
колій №1, №3, №4 для усунення пошкодження. О 04.30
закінчено роботи з відновлення контактної мережі. Причина:
крадіжка сторонніми особами 30 метрів проводу контактної
мережі МФ-100 в межах опор №100-102 повітряного
проміжку П-2.
На колії №7ПП Передгіркового парку сталося загорання
одиночного електровозу ВЛ80т №1075 ТЧ-6 Кременчук.
Повідомлено ДСНС. О 08.07 знято напругу в контактній
мережі. О 08.24 працівниками ДСНС розпочато роботи по
гасінню пожежі. Для гасіння пожежі задіяно два пожежних
автомобілі - 14-ї бригади ДСНС м. Кременчук та ПП
Кагамлицька. Пожежу локалізовано о 08.50, ліквідовано о
09.15.
В приміщенні цеху ремонту ЕРС РПЧ-3 Запоріжжя сталася
пожежа у кабіні управління вагон електропоїзда ЕР-1 №207,
ремонтні роботи не проводилися. О 03.10 працівниками депо
ліквідовано пожежу за допомогою вогнегасників та двома
стволами пожежних кранів. Підрозділи ДСНС для гасіння
пожежі не залучались. Пошкоджено кабіну і тамбур вагону

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Затримано поїзди:
№9501 на 47 хв.,
№9587 на 35 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримки поїздів та
травмованих немає

1-0-0 Інцидент
Пожежа

Постраждалі відсутні

1-0-0 Інцидент
Пожежа

